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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. február 5-én 1730 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő (a 2. Napirend tárgyalása közben érkezett meg) 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1.       Tolmács Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

      Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2.       A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3.       Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4.      2015. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel - szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Polgármesteri szabadság ütemterve 
 
6.      Egyebek 
                - Tolmácsi viziközmű-vagyon üzemeltetése (DMRV Zrt-vel történő szerződéskötés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mielőtt elkezdenénk a napirendek tárgyalását, el szeretném mondani, hogy az Ipoly TV megkeresett engem, és 
kötöttünk egy együttműködési megállapodást, helyi értéktárat szeretnének összeállítani itt a nyugat Nógrád 
térségében. Ez egy utniós pályázat, lehet, hogy még anyagi támogatást is kapunk tőlük ezért az 
együttműködésért. 
Az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk még képlékeny, ha valami konkrétat megtudok, akkor beszámolok. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
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1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

                 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Látjátok, hogy nullszaldós a költségvetés. Tavaly bizony elég sok pénzt költöttünk saját forrásból, azt hiszem, 
hogy olyan 15-16 millió környékén. Az idén egy kis spórolásba fogunk. Láttátok, hogy minden be van tervezve, 
amit eddig is adtunk, és adókat nem is emeltünk. Úgy gondolom, hogy jól állunk. Aztán majd meglátjuk, hogy 
hogyan fognak alakulni az adóbevételek, elvileg egy kis plusz pénzünk is lehet. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az iparűzési adó tervezésénél óvatosak voltunk, egy kicsit alul terveztük az ideihez képest, de az egy 
bizonytalan pénzügyi forrás. Ha látjuk, hogy pozitívan alakul, majd előirányzatot módosítunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vélemény, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elég nehéz lehetett ezt így összehozni! Az összes bevétel és a kiadás 74.506.000 Ft. A 2. napirendünk lenne a 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása, amelyben elég sok olyan dolog van, ami nekem új. Ugye már 
nem szociális segély lesz, és gondolom, az állam fogja nekünk adni a fedezetét. Arra lennék kíváncsi, hogy ez 
szerepel-e a költségvetésünkbe? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, a szociális ellátások a változásoknak megfelelően szerepelnek a költségvetésben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És ha az összeg nem lesz elég, akkor kérelemmel fordulhatunk a felsőbb szervhez? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, további szociális célokra fordítható állami forrást nem kapunk. Ha további forrás szükséges a szociális 
támogatásokhoz, akkor azt saját forrásból kell biztosítani. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nekünk ennyit adtak éves keretnek, és nem is számíthatunk többre! Országos szinten felosztották a keretet a 
mutatószámok alapján. Valószínű, hogy az olyan egyszeri dolgok, mint a szociális tűzifa támogatás 
megmaradnak, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknál az Erzsébet utalvány. Tolmácsnak 
szerintem elegendő lesz ez a keret. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A működési célú kiadásoknál nagy a különbség az előző évhez képest. Ez miért van? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A tavalyi évben Tolmács egy sajátos helyzetben volt, mi hívtuk le az állami normatívát a kistérségi házi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódóan, vagyis ez itt jelent meg Tolmács bevételeinél. Ez az idén már nem így van. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendelet alkalmazása valószínűleg további pénzügyi feltételek biztosítását 
igényli. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a mondat nem azt jelenti, hogy az államtól lehet további pénzügyi forrásokat igényelni. Megszűnnek 
bizonyos támogatások, például a lakásfenntartási támogatás, vagyis ez kikerül az önkormányzati szociális 
támogatási rendszerből. Úgy gondolom, hogy akik eddig ilyen támogatásban részesültek, azok ide fognak jönni 
települési támogatásért, mert a lakásfenntartási támogatás, amit az állam finanszírozott, egy rendszeres  
jövedelem volt nekik, ami most ki fog esni, ezért gondolom, hogy ide fognak jönni támogatást kérni, hogy ezt a 
kieső bevételt pótolják. De a települési támogatást már az önkormányzatnak kell finanszíroznia, ezért ez a 
mondat azt jelenti, hogy az előző évekhez képest valószínűleg több forrást igényel majd a rendelet alkalmazása, 
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mert várhatóan meg fog nőni a rendkívüli települési támogatások kiadása az előző évi önkormányzati segély 
összegéhez képest.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Tolmácson elég sokat részesülnek lakásfenntartási támogatásban.  
A költségvetésben benne van a település szennyvízkezelési programja is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az el is készült, ki kellett volna fizetni, de kértem haladékot március végéig, amikor bejönnek az adóbevételek. 
Rendes volt a tervező, mert azt mondta, hogy ennek semmi akadálya. 
A civil szervezetek tervezet szerinti támogatásával egyetért mindenki? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgárőr egyesület és a nyugdíjas klub 75-75 ezer Ft működési célú támogatásban részesül. A néptánc-csoport, 
a népdal-kör és az ifjúsági klub 50-50 ezer Ft-os támogatásban részesül. A néptánc-csoport és a népdal-kör már 
két éve nem vette fel a nekik elkülönített támogatás. A sportegyesület 200 ezer Ft támogatást kap. Én még ezt is 
sokallom, mert ha társadalmi munka van, nem jönnek, pedig a kisbuszt is megkapják ingyen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kell nekik a támogatás, hogy ne legyen, hogy nem tudnak benevezni. A későbbiekben pedig meglátjuk, hogy 
hogyan alakul. A többieknek elegendő lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem igen. A sportolók pedig be fogják mutatni a számlát, és annyi pénz lesz nekik utalva, amennyiről a 
számla szól. 
 
Csehek József képviselő 
Tavaly 50.000 Ft volt a polgárőröknek és a nyugdíjas klubnak. Biztos elég lesz az idén a 75.000 Ft.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A civil szervezetek közül, aki aktív és segít, az a nyugdíjas klub és a polgárőrök. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Megérdemlik a támogatást! 
Látom, benne van az intézménynek szánt támogatás is, az a 100.000 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
Az óvoda-iskolának az alapítvány is szokott támogatást adni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Betervezésre került még az alapítvány által benyújtott traktor pályázathoz nyújtandó önerő is, ami 1.600.000 Ft. 
Ha netán a pályázat sikertelen, ez az összeg megmarad pluszként. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Az óvoda költségvetéséhez van-e hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nincs mit hozzátenni! Van egy felújításra benyújtott pályázatunk, ami úgy néz ki, hogy nem nyert, de még nem 
biztos, még hivatalosan nem kaptuk meg az értesítést. A 100.000 Ft-ot akkor is megkapja az óvoda.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jött egy levél, hogy forráshiány miatt el vagyunk utasítva. Ha más nem lesz, a fürdőszobát és a padlózatot saját 
forrásból megcsináltatjuk valahogy. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A fürdőszoba lenne a legfontosabb! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Arra fel vagyunk szólítva az ÁNTSZ által is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
De a parketta is nagyon balesetveszélyes! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett 2015. évi költségvetési rendeletet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztésben a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is. Van-e kérdés, 
hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elfogadjuk, 37.550 ezer Ft. 
 
Torma Andrea jegyző 
2 milliót kap az önkormányzat a hivatali rezsi- és dologi költségekre! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett költségvetését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

3/2015. (II.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 37.550 ezer Ft főösszeggel elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 37.550 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi 
Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
Kiadások: 
személyi juttatások       26.650 ezer Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.219 ezer Ft, 
dologi kiadások        3.681 ezer Ft, 
  
Bevételek: 
finanszírozási bevétel irányító szervtől   37.550 ezer Ft. 
 
A hivatal létszámkerete 12 fő. 
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A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működtetési költségvetési 
támogatása 43.682 ezer Ft. A költségvetési támogatás hivatal finanszírozására fel nem 
használt összege 6.132 ezer Ft az alapítókat egyenlő arányban illeti meg, melyet a 
településen működtetett hivatal épület dologi, rezsi kiadásaira kötelesek felhasználni. 
 
Határidő: 2015. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend       A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Csehek József képviselő 
Az 1. napirenden belül már megbeszéltük, hogy mi módosul. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lényegében a méltányossági közgyógy, méltányossági ápolási díj és az önkormányzati segély. 
 
Torma Andrea jegyző 
Vannak olyan ellátások, amik a törvény erejénél fogva megszűnnek. Ebből ami a legtöbb embert érint 
Tolmácson, az a lakásfenntartási támogatás. Jelenleg 26 család részesül ilyen ellátásban, és éves szinten ez 
milliós nagyságrendű kiadás. Akik ezt most kapják, már nem igényelhetik újból, mert ezt egy évre állapítjuk 
meg, és addig kapják, míg ki nem fut nekik az ellátás, utána megszűnik. Erre mondja azt a törvény, hogy erre az 
élethelyzetre létrehozhat az önkormányzat saját maga, települési támogatás kategórián belül egy új ellátási 
formát. Tehát mondhatja azt az önkormányzat, hogy lakásfenntartási célra települési támogatást ad a lakás 
fenntartásával kapcsolatos költségekhez, és megmondja annak a szabályait, hogy kinek és mekkora összegű 
támogatást ad erre a célra. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy bármilyen konkrét élethelyzetre meg kíván 
állapítani egy konkrét támogatási formát a rendkívüli települési támogatáson kívül, akkor annak meg kell 
határozni a feltételeit, szabályait, és akkor aszerint ismét kidolgozzuk a szociális rendelet módosítását. 
 
Rudnai Krisztina képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 
Torma Andrea jegyző 
Most ilyen az előterjesztett rendelet tervezetben nem szerepel, csak a kötelezően nyújtandó rendkívüli települési 
támogatás. Ha most a testület azt mondja, hogy adjunk, és megmondja, hogy mire, milyen feltételekkel, akkor 
azt be kell építeni a rendelet tervezetbe, és újra tárgyaljuk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De akkor a testület mondja meg, hogy honnan vesszük hozzá a forrást! 
 
Torma Andrea jegyző 
A rendkívüli települési támogatás kötelező ellátás, ha valaki olyan helyzetbe kerül, ami veszélyezteti a 
létfenntartását, vagy valamilyen rendkívüli élethelyzet miatt többletkiadásai vannak. Gyakorlatilag ez váltja fel a 
most alkalmazott önkormányzati segélyt, mert ez a rendelettervezet arról szól, hogy az önkormányzati segély 
kifejezést felcseréljük a rendkívüli települési támogatásra, vagyis ugyanazok a feltételek és szabályok maradnak, 
mint ami most érvényes az önkormányzati segélyre. Tehát a mostani rendelet tervezet semmi új ellátást nem 
vezetne be. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezután szerintem sok segélykérelmet tárgyalhatunk, mivel megszűnik a lakásfenntartási támogatás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, mert az egy havi rendszeres juttatás volt, ami ki fog esni a családi bevételből! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmácson jelen pillanatban 26 fő kap ilyet, és ez éves szinten 1,2 millió forintot jelentett. Tehát ez most 
megszűnik és 26 család nem fok kapni lakásfenntartási támogatást! 
 
Torma Andrea jegyző 
Erre írtam azt a mondatot a végén, amit Geribá említett, hogy ennek a rendeletnek az alkalmazása valószínűleg 
az eddigiekhez képest több forrást fog igényelni, mert akiknek megszűnik a rendszeres támogatás az biztos ide 
fog jönni rendkívüli települési támogatásért. Tavaly talán 400.000 Ft volt az önkormányzati segély, ezt az idén 
meg kell emelni, mert szükségessé válik. Erről szól az az utolsó mondat! De ehhez az államtól több pénzt már 
nem kapunk!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
3 milliót ad, amit erre a célra el is kell költeni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
3.079.470 Ft. Ezt jegyeztem meg az előző napirendben, hogy ez az összeg esetleg kevés lesz! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azok, akik eddig lakásfenntartási támogatást kaptak, mind jönnek, vagy fogják tudni, hogy az már nem lesz? 
Érdeklődni fognak? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem akarunk olyat csinálni, hogy továbbra is biztosítjuk részükre ezt a juttatást, miután megszűnik? 
 
Hámori Imréné képviselő 
És miből? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már többször volt róla szó, hogy az idén spórolás lesz! Minden mást meghagytunk, adókat nem emeltünk!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudom, hogy mennyivel vagyunk előrébb, ha a hivatalban verik majd az asztalt. 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt mondjuk, hogy adja be a rendkívüli települési támogatásra a kérelmét, és a testület majd eldönti, hogy 
rendkívüli élethelyzetben van-e az adott kérelmező, vagy család, támogatásban részesíti, vagy nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt úgy tudom elgondolni, hogy évközben amennyire lehet, spórolni kellene ezzel a pénzosztással, és év 
végén meglátnánk, hogy mennyi marad belőle, és azt a nagycsaládosokra, rászorulókra vagy mondjuk a 60 év 
felettiekre fordítanánk. Karácsony előtt lehetne egy ilyet csinálni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az állam megszűntette ezt a központi támogatást, de helyette ad az önkormányzatoknak bizonyos összeget, hogy 
a szociálisan rászorulókat támogathassa. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem maradjon a rendkívüli segély, és adhatunk kicsit bőkezűbben is. Eldönthetjük, hogy a villanyszámlára 
adjuk, vagy élelmiszert veszünk a rászorulóknak, amiből tudjuk, hogy a gyerekek is esznek. Ha készpénzt 
kapnak, egyesek rögtön a presszóban kötnek ki! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nagyobb a testület mozgástere. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg a felelőssége! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kaptuk meg ezt a feladatot, mert mi ismerjük a lakosokat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát nem lesz könnyű! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Módosítsunk-e valamit ezen a rendelet tervezeten? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az a javaslatom, hogy egyelőre fogadjuk el így, és majd az élet eldönti, hogy jó-e így vagy nem! Később még 
hozzá lehet nyúlni, ha szükséges. Ezt előre kitalálni nem lehet, még az sem tudná, aki ránk ruházta! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a szociális ellátásokról szóló rendeletet előterjesztett rendelet tervezet szerinti módosítását, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.6.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend        Március 15-ei ünnepség előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a szervezést kiadtam a közösségi ház vezetőjének, tehát mindent Ő szervez a március 15-ei ünnepséggel 
kapcsolatban. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Március 15. vasárnapra esik, ezért annyit kértem, hogy inkább pénteken kerüljön megrendezésre a műsor. 
 
 
 
4. Napirend       2015. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester Úrral beleástuk magunkat ebbe a startmunka programba. Lehetett pályázni, 100%-os támogatást 
lehet nyerni. 9 főt szeretnénk bevonni, és a vízelvezető árkok rendbetétele a pályázati célunk. A felvételre 
kerülők betonelemet gyártanak, és a vízelvezető árkokat fogják felújítani, megrézsűzni. Az anyagköltséget is 
támogatják a pályázatban. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Sablon van? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van sablon, de készíttetünk újat. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát a pályázat be van adva, de hiányzik még hozzá a testületi döntés, mint utólag kiderült, és ezt kell 
pótolnunk. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az önkormányzatunk pályázzon a Startmunka mintaprogramon belül a belvízelvezetés programban, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

5/2015. (II.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
közfoglalkoztatási STARTMUNKA Belvízelvezetés programban a „Tolmács község 
belterületi vízelvezetési projektje saját készítésű betonelemek beépítésével” 
megnevezésű projekttel, 9 fő segédmunkás foglalkoztatásával részt kíván venni.  
 
Határidő: azonnal, folyamatosan 2015. évben 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend       Polgármesteri szabadság ütemterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez még nekem is új volt, és nektek is új, de a főállású polgármesternek kell egy szabadság ütemtervet készíteni, 
amit a testület jóváhagy. Én a málnaszedéskor szeretném a javát kivenni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem kell egyeztetni az alpolgármesterrel? Nehogy egyszerre ne legyetek itthon! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az alpolgármester tiszteletdíjas, így nincs szabadsága. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valóban! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki az 
előterjesztettek szerint jóváhagyja a polgármesteri szabadság ütemtervemet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

6/2015. (II.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású 
polgármester 2015. évi szabadság ütemezését az előterjesztettek szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    alpolgármester 
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6. Egyebek 
 
          - Tolmácsi viziközmű-vagyon üzemeltetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A DMRV Zrt. üzemelteti a tolmácsi viziközmű-vagyonunkat, és alá kell írni az erre vonatkozó bérleti 
szerződést, illetve kell egy megállapodást is kötni. Erre kérem a testület felhatalmazását, döntését. Erről az 
egészről annyit érdemes tudni, hogy ami vízvezeték a faluban megy, az önkormányzati tulajdonban van. Ezt a 
tulajdont átadjuk üzemeltetésre a DMRV Zrt-nek. Bérbe adjuk 25 évre, és cserébe karbantartják, üzemeltetik a 
rendszert.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért jó ez nekik? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem nekik jó, hanem nekünk, az ivóvíz szolgáltatás kötelező önkormányzati feladat, az ivóvizet az 
önkormányzatnak biztosítani kell. Önmagában az önkormányzat ezt nem tudja megoldani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha csőtörés lesz, eljönnek és megcsinálják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A felújítási munkák úgy lesznek, hogy ők számlázzák nekünk a munkát, mi leszámlázzuk nekik a bérleti díjat, és 
a két számla kiüti egymást. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy üzemeltetésre bérbe adjuk a DMRV Zrt-nek a viziközmű-vagyonunkat, és aláírjam az előterjesztett bérleti 
szerződés és megállapodás tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

6/2015. (II.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi viziközmű-vagyon 
(ivóvíz rendszer) üzemeltetésére és vizközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására a 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli 
ki.  
A képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal, mint a tolmácsi viziközmű-vagyon (ivóvíz rendszer) 
üzemeltetőjével és vizközmű-szolgáltatási tevékenységet ellátóval kötendő, 
előterjesztett Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést, valamint annak 
kiegészítéseként a települési viziközmű hálózaton elvégzendő munkák elszámolására 
vonatkozóan kötendő Megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
bérleti-üzemeltetési szerződés és megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkerestek szülők a fél nyolcas busszal kapcsolatosan, hogy a gyerekek olyan randalírozást rendeznek a 
busznál, hogy félő, valamelyik aláesik majd.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A buszsofőr nem egyszer szólt már ezért. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Arra gondoltam, hogy minden reggel egy polgárőrt oda kellene állítani.  
 
Csehek József képviselő 
Kell szólni az egyesület elnökének. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra gondoltam, hogy Te lehetnél az a polgárőr, bele fog férni a munkaidődbe. Meddig leszel betegállományba? 
 
Csehek József képviselő 
Azt mondta az orvos, hogy még 1-2 hét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor beszélek az elnökkel, hogy valakit irányítson oda. 

A másik dolog: szeretném, ha elmondanátok róla a véleményeteket, az alpolgármester úrnak már mondtam. Nem 
próbálnánk meg Tolmácson egy helyi kis piacot létrehozni? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Közterület használat, új rendelet! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyelőre nem lenne semmi, csak próba! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokan vannak olyanok, akiknek a megtermelt áruból fölösleg van otthon. Krumpli, hagyma, bab, tojás, vagy akár 
málna. A héten egy napot kineveznénk piacnapnak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ahhoz őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie, hogy árulhasson! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
600.000 Ft-ig adómentes jövedelme lehet az őstermelőnek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó ötletnek tűnik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem úgy gondoltam, hogy mázsákat árulni, hanem mondjuk ha van otthon 10 kiló uborkám, és azt eladom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És hol? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjuk a közösségi ház udvarán. Kiteszünk annyi asztalt, amennyire igény lesz, és lehet árulni. Lehet, hogy a 
boltnak egy kicsit konkurencia lesz, mert zöldséget ott is árulnak. Szerintem érdemes volna kipróbálni. 
Szerintem nem sokan foglalkoznak zöldség termesztéssel, és sokan megvennék, ami másnál esetleg felesleges. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy próbát megér! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A következő Kisbíróba bele kell rakni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy napot kijelölünk, és mondjuk 8 órától 11-ig. 
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Hámori Imréné képviselő 
Jó ötlet! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy idő el fog telni, amíg megszokják az emberek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Van még valakinek „Egyebek”? 
 
Csehek József képviselő 
Nekem jelezték, hogy az a járda, amit tavaly leaszfaltoztattunk, sok helyen megrepedezett. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos annak nincs alapja. 8-10 cm beton van alatta, ami mozog. El is fog törni. Nem tudunk vele mit csinálni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én busszal jöttem haza, de olyan az út minősége, hogy szétrázott a busz! Azt hittem, hogy szétesik alattunk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ebben az ügyben már hány levelet írtunk! Ez már régóta téma. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jelezhetnénk nekik megint! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akár hetente is lehetne! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Vissza sem írnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt a választ kapjuk, hogy be van tervezve, és amikor pénzt kapnak rá, meg lesz csináltatva! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A Zarándoki út oldala még mindig nincs kikövezve! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gép még nem tudja csinálni, de mihelyt lesz szabad kapacitása, megcsináltatjuk. Nincs elfelejtve! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az miatt késtem, mert szülői értekezlet volt az óvodában, és onnan jöttem. Az idén is szeretnénk megrendezni a 
zsibvásárt, úgy, ahogy azt tavaly is tettük. Szép kis bevétel lett belőle az óvodának. Tudom, hogy ki van centizve 
az önkormányzat költségvetése, de arra kérek mindenkit, hogy az ugrálóvárat és a népi játékokat biztosítsuk arra 
a napra a gyerekek részére! Június 7-én lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az még messze van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szóbeli ígéretet kaphatok rá, hogy támogatjátok? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd meglátjuk, addig még összeülünk egy párszor. Egyébként az óvodának, illetve az óvodai és iskolai 
rendezvényekre be van tervezve 100.000 Ft támogatás. Visszatérünk rá! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Kedden szóltak, hogy Szurdokból a szelektív hulladékot nem vitték el. Ilyenkor mi van? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kéthetente van szelektív gyűjtés! Szerintem most nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fölmentem a honlapra, és ott az van kiírva, hogy Tolmácsról most kellett volna elvinni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy elromlott nekik az autó, vagy valami. Ezt a Zöld Híd felé kellene jelezni nem pedig felénk, és Ők 
tudnak rá válaszolni. 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
A Polgármester a nyílt ülést bezárta, a képviselő-testület a további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


